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Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer de één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Vandaag sluiten we het jaar al een klein beetje af met de
Wilhelminadag. Een feest voor jong en oud! We starten de middag
met een vossenjacht. In groepjes gaan de kinderen met hun ouders
op zoek naar de ‘vossen’. Overal in de wijk zitten de leerkrachten
verkleed te wachten totdat ze herkend worden. Is de leerkracht
herkend, dan krijgen de kinderen een letter en alle letters bij elkaar
vormen een woord. Dit woord kan bij terugkomst op het plein
worden ingeleverd en uit alle goede antwoorden zal een winnaar
getrokken worden. Rond de klok van half 7 zullen wij ons
jubileummagazine feestelijk onthullen en uitdelen. Denkt u eraan
dat u uw tegoedbon meeneemt naar school?
Graag begroet ik u vanmiddag op het plein!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Groepsindeling 2015-2016
Aanstaande dinsdag ontvangt u van ons een brief met de
groepsindeling voor aankomend schooljaar. Woensdag 24 juni
zullen de leerlingen een half uurtje kennismaken met de leerkracht
van volgend schooljaar.
Groep 1-2A
De laatste weken van dit schooljaar hebben we het in de
kleutergroepen over het thema: ‘zomer en water’. We maken een
prachtige strandtekening, spelen lekker met de watertafel en we
maken woorden op het magnetisch letterbord.
In de groep staat een prachtige thematafel met mooie schelpen en
vissen. Hier kunnen de kinderen het verhaal van de mooiste vis van
de zee naspelen.
Met een aantal mamma’s gaan we
geregeld naar onze schooltuin. We
geven de plantjes water en halen
het onkruid weg. We hebben ook
al geoogst en heerlijke radijs
gegeten. Misschien kunnen we
volgende week de aardbeien
proeven. Voor de laatste twee weken zijn we nog op zoek naar
pappa’s en mamma’s die ons willen helpen in de schooltuin. Er
hangt een schema bij de deur van onze klas.

Agenda
Dinsdag 23 juni
Brief groepsindeling 20152016
Woensdag 24 juni
Kennismaken met de
leerkracht volgend schooljaar
Donderdag 25 juni
Kennismakingsuurtje voor de
kleuters die in augustus
starten
Donderdag 25 juni
Schoonmaakavond groep 1-2
Dinsdag 30 juni
Musical groep 8
Vrijdag 3 juli
School om 12.00 uur uit!
Start zomervakantie

Jarigen
21 juni Bebél gr. 1C
24 juni Lucas gr.6
26 juni Lotti gr. 1A
27 juni Daniella gr. 7
29 juni Merle gr. 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst!

Groep 3
We zijn de laatste periode ingegaan in groep 3. Met veilig leren lezen zijn we nu in de laatste kern,

kern 12. In deze kern leren we geen nieuwe woorden meer. De basis is gelegd voor het
voortgezet technisch lezen. De kinderen lezen nu samenstellingen en woorden tot drie
lettergrepen. Wat niet betekent dat we helemaal klaar zijn. We blijven ook de laatste weken
goed oefenen met lezen.
Met rekenen zijn we ook in het laatste blok beland. Hier gaan we aan de slag met: turven,
plaatsbepaling op de getallenlijn tot 100, dubbelen en halveren tot 20 en een heel klein
beetje voorbereiden op de tafels voor volgend jaar.
Daarnaast zijn we druk met de vaderdagcadeaus (ik verklap nog niets), zijn we erg
benieuwd naar de Wilhelminadag met de vossenjacht en niet te vergeten het magazine!
Groep 5
De leerlingen van groep 5 werden afgelopen week verrast met een brief van Lewis.

Nieuws van de Bibliotheek!
De VakantieBieb is live!

De nieuwe editie van de VakantieBieb-app is vanaf nu te downloaden op tablet of smartphone. De

VakantieBieb biedt een leuke leespakket voor het hele gezin met romans, thrillers, kinderboeken,
tijdschriften en taalgidsen. Ideaal voor de vakantieperiode.
Voor het basisonderwijs is speciale aandacht. Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet
lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek.
Voor hen is er een ruime keus aan grappige en spannende boeken waaronder (eerste) leesboekjes.
Tot en met 31 augustus kan iedereen, lid en niet-lid van de Bibliotheek, de VakantieBieb-app
downloaden in de Apple store en Google Play store. De e-books zijn onbeperkt beschikbaar en
overal zonder internetverbinding te lezen.
Download de app direct via www.vakantiebieb.nl.

Bij mij in de klas zomerlezen
Jij hoeft je deze zomer geen seconde te vervelen als je meedoet aan het
zomerleesprogramma Bij mij in de klas. Je hebt vakantie en je leest over school. Is dat
geen gouden combinatie? Grappige, leuke en serieuze boeken staan op je te wachten
om gelezen te worden. Je krijgt een paspoort waarin je stickers kunt sparen van alle
gelezen boeken. Heb je het paspoort vol dan krijg je een cadeautje. Ga snel naar de
balie van de Bibliotheek en meld je aan.
Woensdag 17 juni t/m zaterdag 30 aug | Gratis
Alle Bibliotheekvestigingen | 6 t/m 12 jaar

